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Heupink & Verbeek
NOTARISSEN
Postbus 9
7475 ZG Markelo
Tel.: (0547) 361382
Fax: (0547) 362575

Op --------------------------------------------------------------------------------------------------verscheen voor mij, Mr. Henricus Willem Remi Verbeek, notaris te Markelo, gemeente Hof van Twente: -----------------------------------------------------------------1. de heer RAYMOND PAUL PIERRE HEYNNEMAN, wonende te 7491 AK
Delden, Langestraat 106, geboren te Hengelo (Overijssel) op achttien----december negentien honderd zeven en zestig, ongehuwd, -------------------paspoortnummer NVLP13RP0; -------------------------------------------------------2. mevrouw DOMINIQUE GOËKEN, wonende te 7495 TW Ambt Delden, --Secr. Engelbertinkstraat 14, geboren te Hengelo (Overijssel) op een en--dertig december negentien honderd acht en zestig, ongehuwd, -------------identiteitskaartnummer IXF1J6R38, -------------------------------------------------ten dezen handelend in hun hoedanigheid van enige bestuurders van de ----stichting STICHTING DAGCENTRA HOF VAN TWENTE, gevestigd in de ---gemeente Hof van Twente (adres: Ressingplein 1, 7491 AM Delden) en als -zodanig deze stichting - hierna ook te noemen: de stichting - rechtsgeldig ---vertegenwoordigende. ------------------------------------------------------------------------De comparanten, handelend als gemeld, verklaarden: -----------------------------De raad van toezicht van de stichting heeft besloten tot algehele wijziging ---van de statuten van de stichting. ----------------------------------------------------------Van gemeld besluit blijkt uit de notulen van de vergadering van de raad van toezicht gehouden te + op +. Van deze notulen is een uittreksel aan deze ---akte gehecht. -----------------------------------------------------------------------------------Blijkens het bepaalde in artikel 14 lid 6 van de statuten van de stichting is ---het bestuur bevoegd tot het verlijden van de onderhavige akte van -------------statutenwijziging. -------------------------------------------------------------------------------Ter uitvoering van gemeld besluit worden de statuten bij deze als volgt -------gewijzigd vastgesteld. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- NAAM, ZETEL EN DUUR---------------------------------Artikel 1 -------------------------------------------------------------------------------------------1. De stichting draagt de naam: STICHTING DAGCENTRA HOF VAN -------TWENTE. -----------------------------------------------------------------------------------2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Hof van Twente. -------------------------------------------------------------------------- DOEL ----------------------------------------------Artikel 2 -------------------------------------------------------------------------------------------1. De stichting heeft ten doel: -------------------------------------------------------------A. het aanbieden van een verantwoorde dagbesteding voor personen ---die niet of moeilijk inzetbaar zijn op de arbeidsmarkt; ----------------------B. het aanbieden van ambulante, intramurale zorg voor personen die ----niet zelfstandig kunnen wonen; ---------------------------------------------------C. het aanbieden van logeeropvang voor kinderen en/of jongvolwas------senen die tijdelijk opvang nodig hebben, --------------------------------------en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband
houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het ------woord. ----------------------------------------------------------------------------------------2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door de --------20150179 - HV - (akte: 20150443)
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exploitatie van een zorgboerderij. ----------------------------------------------------3. De stichting beoogt niet het maken van winst. ------------------------------------------------------------------------------ VERMOGEN -----------------------------------------Artikel 3 -------------------------------------------------------------------------------------------1. Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door: --------------------a. de bijdragen van donateurs; -------------------------------------------------------b. hetgeen wordt verkregen uit subsidies, schenkingen, erfstellingen en legaten; ----------------------------------------------------------------------------------c. alle andere verkrijgingen en baten. ----------------------------------------------2. Erfstellingen mogen slechts aanvaard worden onder het voorrecht van ---boedelbeschrijving. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ORGANEN ------------------------------------------Artikel 4 -------------------------------------------------------------------------------------------1. De stichting kent als statutaire organen: --------------------------------------------a. een Raad van Toezicht; ------------------------------------------------------------b. een Bestuur. ---------------------------------------------------------------------------2. De Raad van Toezicht is het "toezichthoudend orgaan" van de stichting -als bedoeld in het Uitvoeringsbesluit Wet Toelating Zorginstellingen. ------Het bestuur is de "dagelijkse of algemene leiding" van de stichting als ----bedoeld in het Uitvoeringsbesluit Wet Toelating Zorginstellingen. ----------3. De stichting legt schriftelijk en inzichtelijk de verantwoordelijkheidsverde- ling tussen het de Raad van Toezicht en het bestuur vast, alsmede de ---wijze waarop interne conflicten tussen beide organen worden geregeld. ------------------------------------ RAAD VAN TOEZICHT ----------------------------------Artikel 5 -------------------------------------------------------------------------------------------1. De Raad van Toezicht bewaakt de doelstelling van de stichting. ------------2. De Raad van Toezicht bestaat uit tenminste twee personen. ----------------Het aantal leden wordt door de Raad van Toezicht vastgesteld. Het -------besluit daartoe moet worden genomen met een meerderheid van ----------tenminste drie/vierde van de uitgebrachte stemmen in een vergadering, -waarin alle leden van de Raad van Toezicht aanwezig of vertegen---------woordigd zijn. -------------------------------------------------------------------------------De Raad van Toezicht is zodanig samengesteld dat de leden ten ----------opzichte van elkaar, het bestuur en welk deelbelang dan ook----------------onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. ----------------------------------------De leden van de raad van toezicht mogen geen directe belangen hebben
bij de stichting en het is niet is een lid van de raad van toezicht dan wel --zijn echtgenoot, geregistreerde partner of een andere levensgezel, --------pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad: --------------------- in een periode van drie jaar voorafgaande aan de benoeming dan wel
gedurende de periode van lidmaatschap van de raad van toezicht ----werknemer of bestuurder van de stichting is geweest, dan wel op -----basis van een toelatingscontract in de stichting werkzaam is geweest;
- een persoonlijke financiële vergoeding van de stichting ontvangt,------anders dan een vergoeding die voor de als lid van de raad van --------toezicht verrichte werkzaamheden wordt ontvangen en voor zover zij niet past in de normale uitoefening van een bedrijf; ------------------------- in de drie jaar voorafgaande aan de benoeming dan wel gedurende --de periode van lidmaatschap van de raad van toezicht een --------------20150179 - HV
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belangrijke zakelijke relatie met de stichting heeft gehad; ----------------bestuurslid is van een rechtspersoon waarin een bestuurder van de --stichting waarop hij toezicht houdt lid van het toezichthoudend orgaan
is;------------------------------------------------------------------------------------------- gedurende de voorgaande twaalf maanden tijdelijk heeft voorzien in -het bestuur van de stichting bij belet of ontstentenis van bestuurders. 3. Indien het aantal leden van de Raad van Toezicht beneden het in lid 2 ---van dit artikel gestelde aantal is gedaald, blijven de nog functionerende --leden van de Raad van Toezicht een wettig college vormen en is de ------Raad van Toezicht gehouden binnen vier maanden in de vacature te -----voorzien. -------------------------------------------------------------------------------------4. Niet tot lid van de Raad van Toezicht kunnen worden benoemd: -----------a. personen in dienst van de stichting; ---------------------------------------------b. personen verbonden aan bedrijven, instellingen of andere ---------------organisaties die een direct belang hebben bij de stichting; ---------------c. personen die eerder zijn ontslagen als lid van de Raad van Toezicht; d. leden van het bestuur. --------------------------------------------------------------5. De Raad van Toezicht kan zijn leden vacatiegeld toekennen.------------------------------------------ BENOEMING RAAD VAN TOEZICHT ------------------------Artikel 6 -------------------------------------------------------------------------------------------1. Bij het ontstaan van één of meer vacatures in de Raad van Toezicht ------wordt daarin voorzien door de overige leden, dan wel door het enig -------overblijvende lid, door de benoeming van één of meer opvolgers. ----------Benoemingen geschieden op basis van volstrekte meerderheid van-------stemmen. Als de stemmen staken vindt afwikkeling plaats volgens artikel
8 lid 1. ----------------------------------------------------------------------------------------2. De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een periode -van vier jaar. --------------------------------------------------------------------------------3. In een tussentijdse vacature zal uiterlijk binnen vier maanden voorzien ---worden door benoeming van een nieuw lid met inachtneming van het ----bepaalde in artikel 7. ---------------------------------------------------------------------4. Bij het in gebreke blijven van de Raad van Toezicht omtrent de opvulling van vacatures, zal die voorziening geschieden door de rechtbank binnen welke ressort de stichting is gevestigd, op verzoek van iedere belang- ----hebbende of op vordering van het openbaar ministerie. ----------------------------------------- EINDE LIDMAATSCHAP RAAD VAN TOEZICHT -----------------Artikel 7 -------------------------------------------------------------------------------------------1. De leden van de Raad van Toezicht treden af volgens een door de Raad
van Toezicht op te maken rooster van aftreden, met inachtneming van ---een zittingsduur van vier jaar.----------------------------------------------------------Aftredende bestuursleden zijn terstond herbenoembaar. Wie tussentijds wordt benoemd, neemt op het rooster van aftreden de plaats van zijn ----voorganger in; indien echter bij tussentijdse benoemingen de nog ---------resterende zittingstermijn minder dan een jaar bedraagt, geldt dat hij -----deze plaats ook voor de volgende zittingstermijn inneemt. Het rooster ----van aftreden wordt zodanig opgesteld dat elk jaar zoveel mogelijk een ---gelijk aantal leden van de Raad van Toezicht aftreedt, dit geldt voor het -totaal aantal leden van de Raad van Toezicht. -----------------------------------2. Het lidmaatschap van de Raad van Toezicht eindigt voorts: -------------------
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a.
b.
c.
d.
e.

door het verstrijken van de periode waarvoor het lid is benoemd; ------door schriftelijke ontslagneming; -------------------------------------------------door het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen; -----------------door overlijden; ------------------------------------------------------------------------door ontslag door de Raad van Toezicht bij een besluit genomen metdrie/vierde meerderheid van de uitgebrachte stemmen in een ----------vergadering waarin tenminste drie/vierde van het aantal leden aanwezig of vertegenwoordigd is;---------------------------------------------------------f. door beëindiging op overeenkomstige wijze als hierna in lid 3 is --------omschreven; ---------------------------------------------------------------------------g. als de situatie wordt bereikt van artikel 5 lid 4; -------------------------------h. na afloop van de periode waarin het lid van de Raad van Toezicht de leeftijd van tweeënzeventig jaar heeft bereikt. --------------------------------------------------------- WERKWIJZE RAAD VAN TOEZICHT. ------------------------Artikel 8 -------------------------------------------------------------------------------------------1. De Raad van Toezicht kiest uit zijn midden een voorzitter en een ----------plaatsvervangend-voorzitter: -----------------------------------------------------------a. deze functionarissen worden in functie gekozen bij volstrekte -----------meerderheid der uitgebrachte stemmen; --------------------------------------b. indien geen van de kandidaten voor deze functie met volstrekte -------meerderheid van stemmen is gekozen, dan vindt een herstemming---plaats tussen degenen die de meest stemmen op zich hebben weten te verenigen; ---------------------------------------------------------------------------c. vindt bij herstemming staking der stemmen plaats dan beslist het lot. 2. De Raad van Toezicht vergadert minimaal twee keer per jaar; voorts -----wanneer daarom wordt gevraagd door tenminste drie leden van de Raad
van Toezicht dan wel het bestuur. ----------------------------------------------------3. De oproeping tot de vergadering geschiedt tenminste zeven dagen van --tevoren, de dag der oproeping en die der vergadering niet meegerekend.
4. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de Raad van -----Toezicht en bij diens afwezigheid door de plaatsvervangend-voorzitter. --Bij afwezigheid van beiden wijst de vergadering een voorzitter aan. -------5. Voor zover in deze statuten niet anders is bepaald, kan de Raad van -----Toezicht slechts geldige besluiten nemen als tenminste de helft van de --zitting hebbende leden van de Raad van Toezicht ter vergadering ---------aanwezig of met een schriftelijke machtiging vertegenwoordigd is. ---------6. Besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van de geldig ----uitgebrachte stemmen. Ieder lid van de Raad van Toezicht heeft het ------recht tot het uitbrengen van één stem. Blanco en ongeldige stemmen ----worden als niet-uitgebracht beschouwd. --------------------------------------------7. Indien het quorum niet aanwezig is, kan tenminste één en ten hoogste ---vier weken daarna een in overeenstemming met deze statuten -------------bijeengeroepen vergadering van de Raad van Toezicht worden ------------gehouden waarin, ongeacht het aantal aanwezige en vertegenwoordigde
leden, over de punten die voor de eerste vergadering op de agenda ------stonden een besluit kan worden genomen. ----------------------------------------8. In dringende omstandigheden, zulks ter beoordeling van de voorzitter, ---kunnen ook buiten de vergadering besluiten worden genomen, mits dit --schriftelijk geschiedt en met algemene stemmen van alle leden van de ---20150179 - HV
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Raad van Toezicht. -----------------------------------------------------------------------9. Een lid van de Raad van Toezicht kan zich door een schriftelijk -------------gemachtigd medelid van de Raad van Toezicht laten vertegenwoordigen.
Geen lid kan voor zich en als gemachtigde meer dan twee stemmen------uitbrengen. ----------------------------------------------------------------------------------10. Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij de ---------voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of een der----------------stemgerechtigde dit voor de stemming verlangt. Schriftelijke stemming ---geschiedt bij ongetekende gesloten briefjes. --------------------------------------11. In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij de statuten voorzien,-------beslist de voorzitter. ----------------------------------------------------------------------12. Door een nader aan te wijzen persoon wordt van het verhandelde in elke
vergadering en van de genomen besluiten notulen gehouden en een -----besluitenlijst opgesteld, welke in dezelfde of in de eerstvolgende -----------vergadering worden vastgesteld en ten blijke daarvan worden---------------ondertekend door de voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter. --------13. Het bestuur woont de vergaderingen van de Raad van Toezicht bij en ----wordt daartoe tegelijkertijd met de leden van de Raad van Toezicht -------opgeroepen. De Raad van Toezicht kan in bijzondere gevallen besluiten te vergaderen buiten aanwezigheid van het bestuur. ----------------------------------------- TAKEN EN BEVOEGDHEDEN RAAD VAN TOEZICHT -------------Artikel 9 -------------------------------------------------------------------------------------------1. De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het door het -bestuur gevoerde bestuur en de daaruit voortvloeiende algemene gang--van zaken binnen de stichting. De Raad van Toezicht doet dit met---------inachtneming van hetgeen in de maatschappij leeft. De Raad van ---------Toezicht toetst het door het bestuur gevoerde bestuur. Het bestuur is ----verplicht de Raad van Toezicht tijdig de voor de uitvoering van zijn taken noodzakelijke gegevens te verschaffen; de Raad van Toezicht kan het ---bestuur bij reglement hiertoe nadere richtlijnen verstrekken. -----------------De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van het bestuur en ---staat deze met raad ter zijde staat. --------------------------------------------------2. De Raad van Toezicht heeft de volgende bevoegdheden: --------------------a. benoeming, schorsing en ontslag van de leden van het bestuur met --inachtneming van hetgeen in artikel 10 wordt bepaald; --------------------b. een besluit tot schorsing of ontslag van een bestuurslid kan alleen ----worden genomen met een meerderheid van tenminste twee/derde----van de geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin --------tenminste drie/vierde van alle leden van de Raad van Toezicht---------tegenwoordig of vertegenwoordigd is; ------------------------------------------c. het vaststellen van de rechtspositie en arbeidsvoorwaarden van de ---bestuursleden;-------------------------------------------------------------------------d. de benoeming van de accountant; -----------------------------------------------e. het nemen van besluiten met betrekking tot integratie en -----------------samenvoeging met andere rechtspersonen; ----------------------------------f. het wijzigen van de statuten van de stichting met inachtneming van---hetgeen in artikel 14 wordt bepaald; --------------------------------------------g. het nemen van een besluit tot ontbinding van de stichting met ----------inachtneming van hetgeen in artikel 15 wordt bepaald; --------------------20150179 - HV
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h. het vaststellen van reglementen als bedoeld in artikel 16; ----------------i. het goedkeuren van besluiten van het bestuur als hierna omschreven
in de leden 3 en 4 van dit artikel. -------------------------------------------------3. Het bestuur heeft de goedkeuring van de Raad van Toezicht nodig bij ----het verrichten van rechtshandelingen waarvan het belang, dan wel bij ----een samenstel van rechtshandelingen, een door de Raad van Toezicht --van tijd tot tijd vast te stellen en schriftelijk aan het bestuur op te geven --bedrag te boven gaat.--------------------------------------------------------------------4. Voor de uitvoering van de navolgende bestuursbesluiten heeft het---------bestuur goedkeuring van de Raad van Toezicht nodig: ------------------------a. de duurzame rechtstreekse of onmiddellijke samenwerking met--------andere rechtspersonen, alsmede verbreking van een zodanige --------samenwerking; ------------------------------------------------------------------------b. het aanvragen van surséance van betaling of faillissement; -------------c. de vaststelling van het beleidsplan; ---------------------------------------------d. de vaststelling van de begroting van het komende boekjaar, de --------eventuele meerjarenraming, de jaarrekening en het jaarverslag van --het afgelopen boekjaar; -------------------------------------------------------------e. het managementreglement; -------------------------------------------------------f. de vaststelling van belangrijke wijzigingen in de organisatiestructuur; -g. het beëindigen van het dienstverband van een aanmerkelijk aantal ---werknemers tegelijkertijd; ----------------------------------------------------------h. het sluiten van overeenkomsten tot het verkrijgen, vervreemden of----bezwaren van registergoederen en het sluiten van overeenkomsten --waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijke medeschuldenaar -----verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstel- --ling van een schuld aan een derde verbindt.------------------------------------------------------------------------------ BESTUUR-------------------------------------------Artikel 10 -----------------------------------------------------------------------------------------1. Het bestuur van de stichting is opgedragen aan het bestuur, bestaande -uit een of meerdere bestuursleden. --------------------------------------------------De Raad van Toezicht bepaalt het aantal bestuursleden. ---------------------2. De Raad van Toezicht benoemt, schorst en ontslaat de leden van het ----bestuur. --------------------------------------------------------------------------------------3. De Raad van Toezicht voorziet bij het ontstaan van een vacature zo ------spoedig mogelijk in de vacature. ------------------------------------------------------4. De aanstelling als bestuurslid eindigt: -----------------------------------------------a. door ontslag; ---------------------------------------------------------------------------b. door overlijden; ------------------------------------------------------------------------c. door functiewijziging in de arbeidsovereenkomst met de stichting. -----5. In geval van ontstentenis of belet van een bestuurslid, alsmede in geval -van schorsing van een bestuurslid, wordt de stichting tijdelijk bestuurd ---door de andere bestuursleden en bij ontstentenis daarvan door een ------daartoe speciaal voor dat geval door de Raad van Toezicht te benoemen
plaatsvervangend bestuurder. ------------------------------------------------------------------------------ BEVOEGDHEID/TAAK VAN HET BESTUUR--------------------Artikel 11 -----------------------------------------------------------------------------------------1. Het bestuur heeft volledige bevoegdheid ten aanzien van beleidsvoorbe- reiding, beleidsbepaling, besluitvorming met betrekking tot het beleid -----20150179 - HV
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alsmede beleidsuitvoering, met uitzondering van hetgeen statutair aan ---de Raad van Toezicht is opgedragen conform artikel 9. -----------------------2. Het bestuur heeft de goedkeuring van de Raad van Toezicht nodig voor -besluiten als hiervoor omschreven in de leden 3 en 4 van artikel 9. --------3. De op het voorgaande betrekking hebben stukken met eventuele ----------toelichting worden zo spoedig mogelijk na het genomen besluit aan de---Raad van Toezicht ter goedkeuring aangeleverd. -------------------------------4. Jaarlijks wordt een beleidsplan door het bestuur opgesteld en aan de ----Raad van Toezicht ter goedkeuring voorgelegd. Tussentijds kan het ------bestuur een ontwerp tot wijziging van dit beleidsplan aan de Raad van ---Toezicht voorleggen ter goedkeuring. Het goedgekeurde beleidsplan en -de daarop eventueel aangebrachte wijzigingen dienen als basis voor het door het bestuur te voeren beleid. ----------------------------------------------------5. Het bestuur legt binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar aan de -Raad van Toezicht verantwoording af over het gevoerde beleid door ------middel van de in artikel 13 bedoelde jaarrekening. ------------------------------------------------------ VERTEGENWOORDIGING STICHTING ----------------------Artikel 12 -----------------------------------------------------------------------------------------1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting in en buiten rechte. In geval ---van ontstentenis of belet van alle bestuursleden, alsmede in geval van ---schorsing van alle bestuursleden, komt de vertegenwoordigingsbevoegdheid toe aan de voor dat geval door de Raad van Toezicht benoemde ----plaatsvervangend bestuurder. ---------------------------------------------------------2. Het bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer bestuursleden, ------alsook aan derden, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen. ---------------------------------------------------------------------------------------------- BEGROTING EN JAARREKENING --------------------------Artikel 13 -----------------------------------------------------------------------------------------1. Het boekjaar van de stichting valt samen met het kalenderjaar. -------------2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting -------zodanige aantekening te houden dat daaruit te allen tijde haar financiële rechten en verplichtingen kunnen worden gekend. ------------------------------3. Het bestuur legt jaarlijks voor de aanvang van het komende boekjaar een
begroting voor dit boekjaar ter goedkeuring voor aan de Raad van---------Toezicht; de Raad van Toezicht besluit hieromtrent zo mogelijk binnen---een maand na deze voorlegging. -----------------------------------------------------4. In de loop van een boekjaar legt het bestuur zo nodig een ontwerp tot ----wijziging van de begroting aan de Raad van Toezicht ter goedkeuring. ---De vastgestelde begroting en eventueel aangebrachte wijzigingen ---------dienen als basis voor het te voeren financiële beleid door het bestuur. ---5. Binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar legt het bestuur de -------jaarrekening over het afgelopen boekjaar, ter goedkeuring voor aan de --Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht besluit hieromtrent zo ----------mogelijk binnen een maand na voorlegging. ------------------------------------------------------------------------- STATUTENWIJZIGING ----------------------------------Artikel 14 -----------------------------------------------------------------------------------------1. De statuten van de stichting kunnen worden gewijzigd door de Raad van Toezicht niet echter dan nadat het bestuur daarover is gehoord. -----------2. De vergadering waarin over een statutenwijziging moet worden beslist, --20150179 - HV
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dient tenminste veertien dagen tevoren te worden opgeroepen onder -----toezending van de tekst van deze wijziging. ---------------------------------------3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee/derde van de ----uitgebrachte stemmen in de vergadering waarin tenminste twee/derde ---van de leden van de Raad van Toezicht tegenwoordig of vertegenwoor- -digd is.----------------------------------------------------------------------------------------4. Indien het in het voorgaande lid vermelde quorum niet aanwezig is, wordt
niet eerder dan drie weken en niet later dan zes weken nadien een -------volgende vergadering gehouden, waarin door de Raad van Toezicht ------wordt beslist met een meerderheid van tenminste drie/vierde van de ------uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal alsdan aanwezige en ---------vertegenwoordigde leden. --------------------------------------------------------------5. De statutenwijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot --stand komen. Het bestuur is verplicht een authentiek afschrift van de -----wijziging, alsmede de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van de Kamer van Koophandel en Fabrieken waar de stichting is ----------------ingeschreven. ------------------------------------------------------------------------------6. Het bestuur is bevoegd de notariële akte van statutenwijziging te doen ---verlijden. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ONTBINDING EN VEREFFENING---------------------------Artikel 15 -----------------------------------------------------------------------------------------1. Is de Raad van Toezicht – het bestuur gehoord hebbende – van oordeel dat het doel van de stichting niet of niet meer in voldoende mate kan -----worden verwezenlijkt, dan kan hij tot ontbinding van de stichting------------besluiten. Op een dergelijk besluit is artikel 14 leden 1 tot en met 4 van --overeenkomstige toepassing. ----------------------------------------------------------2. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot -------vereffening van haar vermogen nodig is. -------------------------------------------3. Ingeval van ontbinding geschiedt de vereffening door het bestuur, onder toezicht van de Raad van Toezicht. --------------------------------------------------4. De vereffenaar draagt er zorg voor, dat van de ontbinding van de ----------stichting inschrijving geschiedt in het register bedoeld in artikel 14 lid 5. --5. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten--------zoveel mogelijk van kracht. -------------------------------------------------------------6. De bestemming van een eventueel batig saldo dient als dan na ------------afwikkeling van de vereffening zoveel mogelijk ten goede te komen aan -(een) doel(einden) overeenstemmend met of nabijkomend aan het doel -van de stichting. Bij het besluit tot ontbinding bepaalt de Raad van --------Toezicht met inachtneming van het vorenstaande tevens de bestemming
van het eventueel batig saldo. ---------------------------------------------------------7. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ---ontbonden stichting gedurende zeven jaren berusten onder de -------------vereffenaar. ---------------------------------------------------------------------------------8. Op de vereffening zijn voorts van toepassing de desbetreffende ------------bepalingen van Boek 2, Titel 1, van het Burgerlijk Wetboek. --------------------------------------- REGLEMENTEN/OVERIGE BEPALINGEN ---------------------Artikel 16 -----------------------------------------------------------------------------------------1. De Raad van Toezicht is bevoegd een reglement vast te stellen, waarin -die onderwerpen worden geregeld, welke niet in deze statuten zijn --------20150179 - HV
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vervat. ----------------------------------------------------------------------------------------2. Het reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn. -----------3. De Raad van Toezicht is te allen tijde bevoegd het reglement te wijzigen of op te heffen. -----------------------------------------------------------------------------4. Op de vaststelling, wijziging en opheffing van het reglement is het ---------bepaalde in artikel 14 leden 1 tot en met 4 van toepassing. ------------------De comparant is mij notaris bekend. -----------------------------------------------------WAARVAN AKTE, in minuut is verleden te Markelo, op de datum in het ------hoofd van deze akte vermeld. --------------------------------------------------------------Na zakelijke inhoudsopgave en toelichting aan de comparant heeft deze -----verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen en in te --stemmen met beperkte voorlezing daarvan. -------------------------------------------Vervolgens is deze akte, onmiddellijk na beperkte voorlezing, door de --------comparant en mij, notaris, ondertekend. -------------------------------------------------
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